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أكثر من  20مليون يمني مع ّرضون للمالريا

ّ
أعلنت منظمة الصحة العاملية أن أكثر من  20مليون يمني عرضة إلى اإلصابة باملالريا .وأكد
ّ
تقرير نشرته املنظمة أن  20.4مليون يمني ،أي ما يعادل  65في املائة من إجمالي عدد السكان،
ّ
ّ
يعيشون في مناطق معرضة إلى خطر انتقال املالريا ،في حني تشير التقديرات إلى أن نحو مليون
ّ
املتطوعني،
حالة جديدة من املالريا تعصف بالبالد سنويًا .وتدعم املنظمة العاملني الصحيني
من خالل توفير اختبارات تشخيصية سريعة وأدوية وبناء القدرات ،عبر تدريبات أساسية حول
(قنا)
الكشف والعالج وتثقيف املجتمعات املحلية بأهمية الوقاية.
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طالبان :موافقة على حملة تحصين ضد شلل األطفال

تـعــزز وك ــاالت األم ــم املـتـحــدة حـمــات تحصني أط ـفــال أفـغــانـسـتــان دون خمسة أع ــوام ض ـ ّـد شلل
األطفال ،للمرة األولى منذ عام  ،2018بعد موافقة حركة طالبان ،بحسب ما أعلنت منظمة الصحة
العاملية .وكانت الحركة قد منعت ،على مدى ثالثة أعوام ،عمليات التحصني في املناطق الخاضعة
لسيطرتها .وبسبب املـنــع واسـتـمــرار الـقـتــال ،لــم يحصل نحو  3.3مــايــن طفل على لقاحاتهم.
واليوم ،تأتي موافقة الحركة كمحاولة إلظهار استعدادها للتعاون مع وكاالت دولية .فهي تسعى
(أسوشييتد برس)
إلى الحصول على اعتراف عاملي بحكومتها الجديدة.

خطر
الوقود
األحفوري
ي ـح ـتــاج ال ـع ــال ــم إلـ ــى خ ـفــض أك ـث ــر من
نصف إنتاجه من الفحم والنفط والغاز
فــي الـعـقــد املـقـبــل للحفاظ عـلــى فــرص
مـنــع غ ـ ــازات االح ـت ـبــاس الـ ـح ــراري من
ال ــوص ــول إل ــى مـسـتــويــات خ ـطــرة .هــذا
م ــا ش ـ ّـدد عـلـيــه تـقــريــر ن ـشــره بــرنــامــج
األم ــم امل ـت ـحــدة لـلـبـيـئــة ،أم ــس األرب ـع ــاء.
وأك ــد الـتـقــريــر ّأن خـطــط إن ـتــاج الفحم
والنفط والغاز تتعارض إلى ّ
حد كبير
مــع أه ــداف اتـفــاق بــاريــس بشأن املناخ
( ،)2015ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن ال ـت ـعـ ّـهــدات
بخفض انبعاثات تلك الغازات .فالدول
امل ـع ـنـ ّـيــة م ــا زال ـ ــت ت ـخ ـطــط الس ـت ـخــراج
َ
ضـعــفــي كـمـ ّـيــة ال ــوق ــود األح ـف ــوري في
عـ ــام  .2030ويـ ـه ــدف اتـ ـف ــاق ب ــاري ــس
ّ
بـشــأن امل ـنــاخ إل ــى إب ـقــاء االح ـت ــرار أقــل
َّ
َ
مئويتني مقارنة بما
بكثير من درجتني
كان عليه في عصر ما قبل الصناعة،
وإذا أم ـك ــن أن ي ـك ــون مـ ـح ــدودًا ب ـ ـ 1.5
ّ
درجة مئوية .ولعل أهم عناصر تحقيق
الـ ـح ـ ّـد م ــن االنـ ـبـ ـع ــاث ــات ه ــو الـتـخـلــص
مــن االع ـت ـمــاد عـلــى ال ــوق ــود األح ـفــوري
امل ـسـ ّـبــب ل ـل ـت ـلـ ّـوث ،ه ــو «ال ـب ــدء بخفض
اإلنتاج العاملي للوقود األحفوري فورًا
وبشكل كبير»ّ .
لكن الوضع ليس كذلك.
َ
وق ـب ــل أق ــل م ــن أس ـب ــوع ــن م ــن الـ ــدورة
الـســادســة والعشرين ملؤتمر األطــراف
ف ــي ات ـفــاق ـيــة األم ـ ــم امل ـت ـح ــدة اإلط ــاري ــة
ُ َ
بشأن ّ
تغير املناخ (كوب  )26التي تعقد
في غالكسو باسكتلندا ،أعرب برنامج
األم ــم املـتـحــدة للبيئة فــي تـقــريــره الــذي
أعـ ّـده بالتعاون مع معاهد أبحاث منها
مـعـهــد اسـتــوكـهــولــم للبيئة ،عــن أسفه
ّ
ألن خطط الحكومات لإلنتاج فــي هذا
القطاع مــا زالــت «بعيدة بشكل خطر»
عن أهــداف بــاريــس .ولفت التقرير إلى
ّأن مـجـمــوعــة الـعـشــريــن لــاقـتـصــادات
الصناعية والناشئة الكبرى استثمرت
في مشاريع الوقود األحفوري الجديدة
أكـ ـث ــر م ــن اس ـت ـث ـم ــارات ـه ــا ف ــي ال ـطــاقــة
النظيفة منذ بداية عام .2020
(فرانس برس ،أسوشييتد برس)
(بولنت كيليتش/
فرانس برس)

سورية :كهرباء حمص «مسروقة»

جالل بكور

يـشـتـكــي س ـك ــان ف ــي بـ ـل ــدات م ـت ـفــرقــة مــن
محافظة حمص وسط سورية من انقطاع
الكهرباء عــن مناطقهم أكـثــر مــن مناطق
أخرى ،رغم أن برنامج التقنني الذي يطبقه النظام
يلحظ منح ساعات تغذية متساوية لكل املناطق.
أما مسؤولو شركة الكهرباء ،فيربطون مخالفات
البرنامج بـ «لصوص مجهولني».
وت ـحــدث سـكــان وم ـســؤولــون محليون عــن تقديم
شكاوى عدة إلى مؤسسة الكهرباء التابعة للنظام
ال ـت ــي تـ ـ ّ
ـرد إدارتـ ـه ــا دائ ـم ــا ب ــأن الـشـبـكــة تـتـعــرض
ألع ـطــال يـقــف ل ـصــوص وراء بعضها عـبــر سرقة
ّ
محوالت تقوم بمهمات
أسالك كهرباء ،أو قطع من
تخزين الطاقة ،وتغذية املناطق بها.
ويتحدث موظف في مؤسسة الكهرباء لـ«العربي
الـ ـج ــدي ــد» عـ ــن أن الـ ـش ــرك ــة رفـ ـع ــت دعـ ـ ـ ــاوى ضــد
مجهولني في شأن تعريضها لخسائر قيمتها 4
مليارات ليرة سورية ( 110ماليني دوالر) ،تقول
إن ـه ــا ت ـح ـتــاج ـهــا إلع ـ ـ ــادة إص ـ ــاح األع ـ ـطـ ــال ال ـتــي
ّ
ّ
وتصر على أن عدم توفير هذه
سببها اللصوص،
املبالغ يمنع إكمالها عمليات تصليح األض ــرار،
ومعالجة النقص في التغذية .ويسهب املوظف في

الحديث عن مراقبة اللصوص املجهولني محطات
ّ
واملحوالت ،واستغاللهم ساعات انقطاع
التغذية
الكهرباء لسرقة األســاك التي تحتوي على مادة
الـنـحــاس غــالـيــة الـثـمــن ،تمهيدًا لبيعها مــع قطع
أخرى لتجار معادن الخردة املعروفني محليًا ،لكن
ال تجري محاسبتهم.
ويوضح موظف آخر أن «الشركة ادعت أخيرًا على
مجموعة من العاملني في تجارة معادن الخردة
بسرقة مليار ليرة ســوريــة ( 28.5مليون دوالر)،
وذلك استنادًا إلى شهادات ملواطنني .لكن القضاء
أكد أن ال أدلة واضحة ملحاسبتهم ،ما يشير إلى أن
هؤالء السارقني يحظون بدعم وتغطية من جهات
أمنية أو مسلحة تابعة لقوات النظام».
وكــان املــديــر الـعــام لشركة كهرباء حمص ،صالح
ع ـمــران ،قــد تــوقــع فــي تـصــريــح أدل ــى بــه لصحيفة
«العروبة» املحلية أن يتحسن التقنني عبر برنامج
يلحظ منح ساعتي تغذية فــي مقابل  4ساعات
قطع ،لكن اللصوص منعوا تنفيذ هــذا البرنامج
ب ـح ـســب مـ ـص ــادر مـحـلـيــة ت ـحــدثــت أي ـض ــا ع ــن أن
«الـ ـ ــورش ال ـتــاب ـعــة لـلـمــؤسـســة ت ـتــوجــه إل ــى مـكــان
العطل إلصالحه ،لكنها تقف عاجزة أحيانًا أمام
الحجم الكبير للسرقة .أما املتضرر األول واألخير،
فهو املــواطــن ،علمًا أن العطل قد ينجم عن فقدان

أسالك مثبتة على أعمدة في طرق تعتبر غالبيتها
طويلة وصعبة ،ويمتد بعضها  10كيلومترات،
وتـتـضـمــن أط ـنــانــا م ــن األس ـ ــاك ،عـلـمــا أن ك ــل طن
مــن األس ــاك النحاسية الـتــي تـقــاس باملتر يصل
سعره فــي حــال بيعه كـخــردة بعد سرقته إلــى 28
مليون ليرة ( 8آالف دوالر) .ويعني ذلك أن ادعاء
شركة الكهرباء أن هناك أســاكــا مسروقة بقيمة
 5م ـل ـي ــارات ل ـي ــرة ( 142م ـل ـيــون دوالر) يـعـنــي أن
االع ـتــداءات تشمل أكثر من مائة طن من األســاك
على األقل».
وتـشـكــل ســرقــة ال ـخ ــردة وت ـجــارت ـهــا م ـصــدر دخــل
ملليشيات الـنـظــام ال ـس ــوري .ونـشـطــت مــع ارتـفــاع
نسبة ال ــدم ــار الـكـبـيــر الـتــي أحــدثـتــه ال ـحــرب التي
شنها الـنـظــام على املــواطـنــن الــذيــن ث ــاروا عليه،
والتي ّ
دمرت مساحات واسعة من املدن واملناطق
املأهولة بالسكان ،خصوصًا في املدن الكبيرة.
وتعاني معظم خطوط شبكة الكهرباء في حمص
ومـنــاطــق أخ ــرى تخضع لسيطرة الـنـظــام فــي كل
ّ
املحافظات مــن تسلط اللصوص .ويــؤكــد مواطن
ـدواع
يستخدم اســم محمد الـجـنـيــدي املـسـتـعــار ل ـ ٍ
أم ـن ـيــة ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» ،أن ــه «ي ـس ـهــل ضبط
سلطات النظام هذه السرقات لو أرادت ذلك ،علمًا
أن املـجــال الــوحـيــد لتصريف األس ــاك النحاسية

أيام في العتمة
تنقل «العربي الجديد» عن سكان في حمص
قولهم إن «انقطاع الكهرباء في بعض المناطق
قد يمتد أيامًا أحيانًا ،فيما تمنح لساعات ال تتجاوز
األربع يوميًا في حال توفيرها» .ويشيرون إلى أن
جنوبي المحافظة تظل أربعة
منطقة كفرعايا
ّ
أيام بال كهرباء ،بخالف مناطق في جوارها مثل
قطينة التي ال تشهد أي انقطاع.

هــو تهريبها إل ــى أح ــد مــوانــئ الـســاحــل الـســوري
أو ل ـب ـنــان ،ال ـتــي يـسـيـطــر ال ـن ـظــام وح ـل ـف ــاؤه على
معابرها ،ما يــدل على أن السارق واملـســؤول هما
واحد».
وإل ـ ــى أزم ـ ــة ال ـك ـه ــرب ــاء ،ت ـعــانــي م ـحــاف ـظــة حمص
ومـ ـن ــاط ــق ي ـس ـي ـط ــر ع ـل ـي ـه ــا الـ ـنـ ـظ ــام مـ ــن أزمـ ـ ــات
م ـت ــاح ـق ــة ،آخ ــره ــا جـ ـ ّـر مـ ـي ــاه الـ ـش ــرب والـ ـص ــرف
الصحي إلى املنازل ،فيما تتواصل أزمــات القمح
والخبز واملحروقات وانخفاض قيمة الليرة.
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صحة اللبنانيين

تحقيق

األدوات الطبية «بالعملة الصعبة» فقط
كل شيء يمكن تأجيله في الظروف الصعبة
إال العناية الطبية ألن ثمن تجاهلها مؤلم وباهظ
ومحفوف بأخطار صحية قد ال يمكن تداركها

بيروت ـ سارة مطر

تــواكــب أزم ــة ارت ـفــاع سعر ال ــدوالر
في مقابل الليرة اللبنانية مختلف
مـفــاصــل الـحـيــاة الـيــومـيــة ،وتعيد
ترتيب أولــويــات املــواطـنــن واملقيمني وفق
س ـع ــر صـ ـ ــرف ال ـع ـم ـل ــة ال ـص ـع ـب ــة .وإحـ ـ ــدى
اإلشكاليات التي تطرح نفسها اليوم عجز
ّ
سمعية
أشخاص كثيرين عن شراء أجهزة
ّ
وب ـص ـ ّ
ـري ــة م ــن س ـ ّـم ــاع ــات ونـ ــظـ ــارات طبية
ّ
ـات الص ـقــة وأجـ ـه ــزة م ـلــحــة ملــزاولــة
وع ــدس ـ ٍ
ّ
األسنان،
أطقم
ى
حت
أو
اليومية،
نشاطاتهم
ّ
وكذلك تلقي العالج من مشاكل الفم واللثة.
هذا حال بلد ّ
تسد سلطته آذانها عن هموم
مواطنيها وآالم ـه ــم ،وأصــابـهــا الـعـمــى عن
أحـ ــوال ال ـظ ــروف املـعـيـشـيــة ال ـقــاهــرة ،حتى
ب ــات ل ـســان ح ــال مـعـظــم ال ـش ـعــب «ال داع ــي
ً
ألن نسمع ونــرى ،فأصال لم يتركوا (أركــان
السلطة) لنا حتى ما نأكله».
لمن يستطيع
السمع َ

علي مــراد ،سبعيني فقد سمعه قبل  14سنة
ّ
يــتـخــذ مــن ال ــورق ــة وسـيـلــة وم ــن الـقـلــم رفـيـقــا،
ّ
ّ
ّ
بعدما تعطلت سماعتاه األول ــى ثــم الثانية،
وكلتاهما قدمتهما لــه منظمة دولـيــة قبل 6
سنوات ،ما جعله مثل غيره «رهينة» الدوالر،
ّ
السماعتني نحو  1040دوالرا
إذ يبلغ سعر
أم ـيــرك ـيــا بـحـســب س ـعــر ال ـص ــرف ف ــي ال ـســوق
الـ ـس ــوداء .ت ــروي غ ــادة ي ــوس ــف ،اب ـنــة شقيقة
عـ ـل ــي ،ل ـ ـ «الـ ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» ،ك ـي ــف يـمـضــي
ً
جهد،
خالها أيامه محاوال ،بكل ما أوتــي من
ٍ
أن يسمع أحــاديــث أفــراد عائلته ودردشاتهم
ّ
«نضطر إلى الصراخ قرب أذنيه،
معه ،وتقول:
وبالكاد يسمعنا .لألسف تفاقمت حالته في
مـطـلــع ع ــام  ،2019وبـ ــات ي ـعــانــي م ــن ارت ـفــاع
ف ــي ال ـض ـغـ ّـط وان ــزع ــاج م ــن ع ــدم ق ــدرت ــه على
السمع ،لكننا غير قــادريــن على ّ
تحمل كلفة
ّ
السماعتني في ظل الواقع املتأزم وغالء
شراء
ّ
املعيشة» .وتكشف غادة أن «مؤسسة خيرية
حاولت مساعدة خالها عبر جمع التبرعات
يكف حتى
خالل الفترة املاضية .لكن املبلغ لم ِ
لشراء ّ
سماعة واحدة» .في السياق ذاته ،وفي
حالة مشابهة لحالة علي ،اضطر الشاب إيلي
ح ـ ّـســون ،وه ــو اآلخ ــر يـعــانــي مـنــذ صـغــره من
مشاكل فــي الـ ّـسـمــع ،إلــى السفر إلــى جورجيا
لشراء ّ
سماعتي أذن بسعر أرخص بكثير من
سعرها فــي لـبـنــان ،بلغ  500دوالر ،فــي حني
ّ
السماعتان من النوعية ذاتها في لبنان
تباع
بسعر يتراوح بني  1800و 2000دوالر.
الرؤية مكلفة جدًا

ي ـعــانــي ح ـســن ( 13ع ــام ــا) م ـنــذ والدت ـ ــه من
ضعف شديد في النظر ،يبلغ  6درجــات في

الحاالت الطارئة فقط تقصد طبيب األسنان (حسين بيضون)

«طالبان» ونكبة ضعف
التعليم في أفغانستان

أي فرحة للطالب األفغان اليوم؟ (هوشانغ هاشمي /فرانس برس)

بعدما أطيح بنظام حركة «طالبان»
ف ــي أف ـغ ــان ـس ـت ــان ن ـه ــاي ــة ع ـ ــام ،2001
ربــط محللون عـقــود الـحــرب السابقة
واالض ـطــرابــات السياسية فــي الـبــاد
بــارت ـفــاع مـسـتــويــات األم ـي ــة ،وتــاعــب
دول أجـنـبـيــة قــريـبــة وب ـع ـيــدة بنقص
تعليم األفغان .يورد تقرير نشره موقع
«تــايـمــز هــايــر إيــديــوكـيـشــن» أن ــه بعد
عشرين عامًا من إطاحة حكم طالبان،
كادت آمال إخراج أفغانستان من نكبة
ضعف التعليم أن تتحقق بمساعدة
الـجـهــات الــدولـيــة املــانـحــة واملنظمات
غ ـي ــر ال ـح ـك ــوم ـي ــة ،إذ ج ـ ــرى تـسـجـيــل
ماليني األطفال في املــدارس ،وأتيحت
للطالب الذين أكملوا الثانوية العامة
ف ــرص ــة االلـ ـتـ ـح ــاق ب ـم ــؤس ـس ــات ع ــدة
لـلـتـعـلـيــم ال ـع ــال ــي ال ـخ ــاص ــة وال ـعــامــة
ال ـت ــي أن ـش ـئ ــت ف ــي أنـ ـح ــاء ال ـ ـبـ ــاد ،أو
ت ـقــديــم ط ـل ـبــات ل ـل ـح ـصــول ع ـلــى منح
حـ ـك ــومـ ـي ــة ملـ ـت ــابـ ـع ــة دراس ـ ـت ـ ـه ـ ــم فــي
الخارج .وانضم أكاديميون إلى برامج
دولية لتبادل الخبرات وتطوير طرق
الـ ـت ــدري ــس ،وب ـي ـن ـهــا ت ـلــك ال ـت ــي تــركــز
عـلـ ّـى نـتــائــج ال ـطــاب وتـتـفــاعــل معها.
ووقـعــت جامعات مــذكــرات تفاهم مع
أخ ــرى إقـلـيـمـيــة ودول ـي ــة فــي مـجــاالت
الـ ـتـ ـع ــاون ال ـب ـح ـث ــي وال ـ ـتـ ــدريـ ــب عـلــى
املناهج وبــرامــج الـتـبــادل واملـنــح .كما
استجابت ملطالب الترويج الستخدام
املنصات الدولية للتعلم اإللكتروني،
مثل «أي دي إكــس» ،في وقت صممت
وزارة التربية منصة وطنية للتعليم
والتعلم عبر اإلنترنت .كذلكّ ،
حدثت
ال ــوزارة املـنــاهــج الــدراسـيــة ،وشجعت

أع ـض ــاء هـيـئــة ال ـت ــدري ــس ع ـلــى إج ــراء
أبحاث في مختلف مشكالت املجتمع،
وقدمت منحًا .لكن تقدمها واجه أيضًا
عـقـبــات الـتــركـيــز عـلــى كـمـيــة التعليم
ً
ب ـ ـ ــدال مـ ــن ج ـ ــودت ـ ــه ،ف ـي ـم ــا لـ ــم يـسـمــح
الـفـســاد بــوصــول تـبــرعــات دول ـيــة إلــى
كل الكفاءات املستهدفة.
وهكذا يمكن القول إن تقدم التعليم
فــي أفـغــانـسـتــان لــم يـكــن مثاليًا لكنه
تـحـ ّـســن وب ــدأ يـقــف عـلــى قــدمـيــه على
الـســاحــة الــدولـيــة .لكن ع ــودة طالبان
إل ـ ــى ال ـح ـك ــم قـ ــد ت ـن ـس ــف مـ ــا ت ـح ـقــق،
خ ـصــوصــا ف ــي ظ ــل ان ـش ـغ ــال ال ـنــاس
بتحديد مــا تعنيه السيطرة عليهم،
ومعالجة تداعيات مزيد من التدهور
األمني والقتل ،علمًا أن وقف منظمات
دولـ ـي ــة ك ـث ـي ــرة م ـس ــاع ــدات ـه ــا املــال ـيــة
سيضر ببرامج التعليم.
ورغم تأكيدها الحرص على الحفاظ
عـ ـل ــى مـ ـك ــاس ــب األعـ ـ ـ ـ ـ ــوام ال ـع ـش ــري ــن
األخ ـ ـيـ ــرة ،ل ــم تـ ـت ــوان «ط ــالـ ـب ــان» عــن
اس ـت ـب ــدال مـسـتـشــار جــام ـعــة بــاكـتـيــا
(ش ـ ـ ــرق) املـ ـج ــاز ب ــال ــدكـ ـت ــوراه ،بــآخــر
ح ــاص ــل عـ ـل ــى درجـ ـ ـ ــة بـ ـك ــال ــوري ــوس
فــي الشريعة فـقــط ،مــا أزع ــج أســاتــذة
جــام ـع ـيــن وج ـع ـل ـهــم ي ـط ــرح ــون إل ــى
ً
جــانــب االس ـت ـف ـســارات األك ـث ــر ت ــداوال
حــول مصير تعليم الفتيات ،السؤال
ع ـ ــن ح ـ ـفـ ــاظ ال ـ ـحـ ــركـ ــة عـ ـل ــى م ـن ــاه ــج
ّ
املحدثة .وهنا ال أحد يعرف
التعليم
مــاذا سيحصل ،لكن مــن الخطر جدًا
م ـســح  20عــامــا م ــن ال ـت ـقــدم بغمضة
عني ،يختم التقرير.
(كمال حنا)

كما
إحــدى العينني و 9درجــات في الثانيةّ ،
لديه احتياجات خاصة أخرى ،بينها التأخر
الــذه ـنــي وم ـشــاكــل ف ــي ال ـن ـطــق .ي ـقــول وال ــده
عبدالله الحسني لـ «العربي الجديد»« :دفعنا
ســابـقــا ثـمــن نـظــارتــه األول ــى مــن مــدخــراتـنــا،
ّ
لكننا ال نستطيع اليوم شراء نظارة جديدة
ه ــو ب ــأم ـ ّـس ال ـح ــاج ــة إل ـي ـهــا ألنـ ــه غ ـيــر ق ــادر
عـلــى املـشــي جـيـدًا بسبب عـجــزه عــن الــرؤيــة
بوضوح» .يعمل الحسني ناطورًا ،وتحاول
زوجته مساندته عبر تنفيذ أعمال تنظيف
في امل ــدارس ،علمًا أن ابنهما الثاني يعاني
إعاقات جسدية ،في حني أن قدراته
أيضًا من
ٍ
العقلية سليمة ،وهو متفوق في املدرسة.
مــن جـهـتــه ،يــؤكــد ج ــواد مـشـ ّـرفـيــة ،صاحب
أح ــد م ـحــال ال ـن ـظــارات الـطـبـيــة والـعــدســات
الــاصـقــة ،أن حــركــة الـبـيــع تــراجـعــت بشكل
حاد منذ بدء األزمة ،وتوقفت في شكل شبه
كامل مــؤخـرًا .ويـقــول ل ـ «الـعــربــي الجديد»:
حاولنا الحفاظ على أسـعــار معقولة عبر
اع ـت ـمــاد سـعــر ص ــرف أق ــل م ــن املـ ـت ــداول في
ال ـســوق الـ ـس ــوداء ،لـكــن االرت ـف ــاع الجنوني
لـ ـل ــدوالر يـمـنـعـنــا م ــن مــواص ـلــة ه ــذا األم ــر،
فــالـنـظــارات الطبية الـتــي يبلغ ثمنها 100
ً
دوالر مـثــا ،وحــددنــا ثمنها بمبلغ محدد
بالليرة اللبنانية ،سترتفع قيمتها حكمًا
كلما تصاعد سعر الصرف».
ُ
ويشير جواد إلى أن «الطلب زاد على صيانة
َ ُ
وإص ــاح ال ـن ـظــارات الـقــديـمــة ،وم ــن كـســرت
نظارته يعجز عن شــراء أخــرى جديدة .من
هـنــا ن ـعـ ّـرض أن ــواع ــا رخـيـصــة ي ـكــون فيها
الكادر هش وقابل لالنكسار ،وسعره نحو
 180أل ــف لـيــرة لبنانية (نـحــو  10دوالرات
بحسب سعر الصرف في السوق السوداء)،
ُ
وتضاف إليه كلفة الزجاج بحسب درجات
ضعف النظر ونوعية الزجاج املستخدم».
ّ
ويتحدث جواد عن الكلفة املرتفعة للعدسات
الــاصـقــة ،التي تناهز  10دوالرات ،مشي ّرًا
إلــى أنــه «يجب تغييرها شهريًا لئال تؤثر
سلبًا على العني والنظر» .وفي خضم هذا
النوع من الحاالت الصعبة ،تكشف طالبة
جــام ـعـ ّـيــة طـلـبــت ع ــدم ال ـك ـشــف ع ــن اسـمـهــا
ّ
التبرع بنظارات قديمة لم تعد
أنها تنوي
تحتاج إليها .وتقول لـ «العربي الجديد»:
ّ
«ل ـع ــل م ـب ــادرت ــي امل ـتــواض ـعــة تـلـهــم آخــريــن
َ
ملساعدة من هم في حاجة إلى نظارات ،أو
أي أجهزة سمعية وبصرية».
وجع آخر
لألسنان
ٌ

ج ـ ّـوم ــان ــة (اسـ ــم م ـس ـتـعــار ل ـس ـيــدة لـبـنــانـيــة
فــضـلــت ع ــدم كـشــف هــويـتـهــا) ،تـعــانــي منذ
فتر ٍة طويلة من ألم في أسنانها وصعوبة
ف ــي املـ ـض ــغ ،ب ـع ــدم ــا ق ـل ـعــت ك ــل أض ــراس ـه ــا
واثـ ـن ــن م ــن أس ـن ــان ـه ــا .ت ـ ــروي ل ـ ـ «ال ـع ــرب ــي

صدمة في الكويت :التعليم يهوي إلى «األميّة»
الكويت ـ خالد الخالدي

كـشـفــت ت ـقــاريــر ج ــرى تـســريـبـهــا ع ــن لـجــان
ل ـل ـم ـت ــاب ـعــة وال ـ ــرص ـ ــد فـ ــي وزارة ال ـتــرب ـيــة
ال ـكــوي ـت ـيــة إح ـ ـصـ ــاءات ص ــادم ــة ت ـش ـيــر إلــى
انهيار كامل للتعليم في املرحلة االبتدائية،
بتأثير االنقطاع عن الحضور إلى املــدارس
خ ــال ف ـت ــرة اإلجـ ـ ـ ــراءات الـصـحـيــة امل ـش ــددة
ملــواجـهــة فـيــروس كــورونــا فــي األشـهــر ال ــ18
املــاضـيــة ،وإغ ــاق امل ــدارس وحصر التعليم
فـ ــي نـ ـظ ــام الـ ـت ــدري ــس عـ ــن بـ ـع ــد .وأش ـ ـ ــارت
اإلحصاءات إلى أن  30في املائة من تالميذ
الـ ـصـ ـف ــوف الـ ـث ــاث ــة األول ـ ـ ـ ــى ف ـ ــي ال ـت ـع ـل ـيــم
االبتدائي ال يعرفون «طريقة اإلمساك بقلم
وك ـت ــاب ــة أس ـمــائ ـهــم وتـهـجـئـتـهــا .أمـ ــا بــاقــي
التالميذ فمستوياتهم ضعيفة».
وي ــرى أس ــات ــذة تــربــويــون واخـتـصــاصـيــون
تربويون أن التعليم في الكويت «هوى إلى
مــرحـلــة األم ـي ــة» ،وأن امل ـ ــدارس تـحـتــاج إلــى
تــدخــل ســريــع وعــاجــل ملـحــو أمـيــة التالميذ
ف ــي امل ــراح ــل االب ـتــدائ ـيــة وال ــذي ــن ع ــان ــوا من
اإله ـم ــال ط ــوال عــامــن بـسـبــب ع ــدم مالئمة
ال ـت ـع ـل ـي ــم عـ ــن ب ـع ــد لـ ـه ــم ،خ ـص ــوص ــا أن ـهــم
ي ـح ـتــاجــون إل ــى إش ـ ــراف م ـبــاشــر ل ــم يــوفــره
بعض األهــالــي الــذيــن ألـقــوا كــل الـعــبء على
امل ـع ـل ـم ــن املـ ــوجـ ــوديـ ــن خـ ـل ــف الـ ـش ــاش ــات.
ويطالب الباحث التربوي وخبير املناهج
حمزة الخياط الــذي يعد أحــد أشهر وجوه
الحقل التعليمي في الكويت ،وزارة التربية
بضرورة وقف العمل باملناهج الحالية ملدة
شهرين بالنسبة إلــى الصفوف االبتدائية
األولــى ،والبدء في تحديد مستوى األطفال
في القراءة والكتابة تمهيدًا لتدشني منهج
تأسيسي خــاص بتعليم التالميذ الـقــراءة
والـكـتــابــة م ـجــددًا يطبق فــي شـكــل منفصل
عن املناهج الحالية« ،كي يتعلموا ما فاتهم،
ويلحقوا بركب املتعلمني».
من جهته ،يدعو املعلم ومساعد مدير إحدى
امل ــدارس عبد الرحمن الـجــاســر ،فــي حديثه
لـ«العربي الجديد» ،إلــى أن «تتدخل وزارة
التربية بسرعة إلنهاء األزمــة الحالية عبر
تعليق املناهج وفرض حال الطوارئ ،ألننا
أمام ّ
أمية حقيقية يحتاج التالميذ فيها إلى
عملية إنقاذ .واألزمة ال تتعلق فقط باملرحلة
االبتدائية ،بل تمتد إلى املتوسطة والثانوية
إذ إن نسبة كبيرة من تالميذ الصف العاشر
ال ت ـع ــرف كـيـفـيــة تـهـجـئــة األسـ ـم ــاء بــالـلـغــة
اإلنكليزية ،رغــم أنها مدرجة في دراستهم
م ـنــذ ت ـســع سـ ـن ــوات .وي ـق ــول مـعـلــم املــرحـلــة
امل ـتــوس ـطــة ف ــي إحـ ــدى املـ ـ ــدارس الـحـكــومـيــة
ظاهر الشمري لـ«العربي الجديد»« :ليست
أزمــة مستويات التالميذ جــديــدة بالكامل،
فـ ـه ــي ت ـ ـعـ ــود إل ـ ـ ــى م ــرحـ ـل ــة م ـ ــا قـ ـب ــل وب ـ ــاء
كــورونــا ،لكن التعليم عــن بعد فــاقــم األزمــة

كثيرا ،والخلل موجود في املناهج وآليات
التطبيق ،فتعليمات وزارة التربية تجعل
املعلمني ينشغلون بتطبيقات وبــرامــج ال
تهم التالميذ فــي الحقيقة ،وال تـنــدرج في
ق ـلــب م ـه ـمــات ـهــم الــوظ ـي ـف ـيــة األس ــاس ـي ــة في
تعليم التالميذ ودعم تأسيسهم .وهنا كيف
يمكن أن أقـ ّـيــم نشاطات التالميذ ،فــي حني
يوجد جزء كبير منهم خارج عملية التعليم
بسبب عدم قدرتهم على القراءة أو الكتابة
بشكل صحيح».
ويلقي الشمري بمسؤولية هذه الحال أيضًا
على قسم كبير من األهالي يرفض استيعاب
أن التلميذ يحتاج إلى االهتمام والتشجيع
في املنزل ،وأن املدرسة ليست نهاية التعليم،

تعد الكويت األكثر إنفاقًا
على التعليم بميزانية
 6.2مليارات دوالر

ب ــل ب ــدايـ ـت ــه ،خ ـص ــوص ــا أن عـ ــدد ال ـتــام ـيــذ
فــي الفصل الــواحــد كبير ،وأن مستوياتهم
تختلف بحسب الذكاء ودرجة االهتمام».
ويؤكد أن الحديث عن «مشكلة لدى تالميذ
امل ــرح ـل ــة االب ـت ــدائ ـي ــة ال ي ـع ـ ّـب ــر ع ــن الـحـجــم
الحقيقي للمشكلة وخـطــرهــا ،فــأنــا ّ
أدرس
ت ــام ـيــذ ف ــي ال ـص ــف ال ـ ـسـ ــادس ال ي ـعــرفــون
طــري ـقــة ال ـك ـت ــاب ــة .وال ي ــوج ــد ل ـج ـنــة لبحث
مصير ه ــؤالء ،علمًا أن أحــدهــم أبلغني أنه
يتواصل مع أصدقائه عبر هاتفه املحمول
باستخدام الصوت فقط ،وأنا ال أعلم كيف
وافـ ــق امل ــدرس ــون ال ــذي ــن أش ــرف ــوا ع ـلــى هــذا
التلميذ في املرحلة االبتدائية على ترفيعه
إلى املرحلة املتوسطة».
مــن جهته ،يصف املعلم والـنــاشــط التربوي
ومنسق مـبــادرة «معلمون متطوعون» بدر
ب ــن غـيــث ال ــوض ــع بــأنــه «ك ــارث ــي ف ــي املــرحـلــة
االبتدائية» ،مشيرًا إلى أن التالميذ يعانون
م ــن ض ـعــف ك ـب ـيــر ف ــي امل ـ ـهـ ــارات األس ــاس ـي ــة،
وتلك الخاصة بالتواصل االجتماعي ،علمًا
أن تالميذ الصفني الثاني والثالث فوجئوا
بالوضع ،ألنهم لم يشاهدوا مدرسة منذ أن

تلميذات االبتدائي دُ هشن من المدرسة (ياسر الزيات /فرانس برس)

كانوا في مرحلة رياض األطفال .وفي خطوة
شخصية ،أوقفت معلمة املرحلة االبتدائية
ري ـ ــم املـ ـطـ ـي ــري تـ ــدريـ ــس امل ـن ـه ــج ال ـح ـكــومــي
لتلميذاتها ،وباشرت تدريس منهج «القاعدة
الحلبية» لتعليمهن اللغة العربية .وتوضح
لــ«الـعــربــي ال ـجــديــد»« :ل ــو اقـتـصــر تعليمهن
على املنهج الحكومي فلن يفهموا شيئًا ،ألنه
متقدم بالنسبة إلــى طالبات الصف الثالث
االبتدائي ،علمًا أن بعضهن ال يعرف القراءة،
وحـتــى أس ـمــاء ال ـحــروف بسبب التعليم عن
بعد الذي نجح فيه كل التالميذ».
وتـشــدد املـطـيــري على أن التعليم عــن بعد
ل ــم يـسـمــح لـلـمـعـلـمــن بـمـعــرفــة املـسـتــويــات
الحقيقية للتالميذ .أما العودة إلى مقاعد
ال ــدراس ــة «فــأحــدثــت صــدمــة كـبـيــرة وهائلة
لــدى مـســؤولــي وزارة الـتــربـيــة ،فحتى أشد
املتشائمني لم يتوقعوا بلوغ هذا الحد من
التدهور املعرفي».
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

إيكولوجيا

انعكاسات التأجيل
المؤجلة بسبب ارتــفــاع كلفة العالج سلبًا على
تنعكس الــحــاالت
ّ
الصحة البدنية والعقلية .ومن التداعيات السلبية لتأجيل عالج األسنان
ومشكالت اللثّة تحديدًا ،انعدام القدرة على المضغ جيدًا ،ما يتسبّب
بآالم وانتفاخ في المعدة قد تؤدي إلى مشكالت ُسمنة ،وإلى عجز
عن تناول بعض أنواع الطعام.

ال ـ ـجـ ــديـ ــد» أن ـ ـهـ ــا ّ
أجـ ـ ـل ـ ــت ع ـ ـ ــاج أس ـن ــان ـه ــا
ّ
وأضراسها حتى تتحسن أحوالها املادية،
ثــم أخـبــرهــا أحــدهــم عــن أن الكلفة معقولة
في عيادات كلية طب األسنان في الجامعة
اللبنانية ،سواء على صعيد عالج وترميم
األسنان املكسورة أو تركيب الجسور .لكن
عـيــادات الكلية أغلقت أبــوابـهــا مــع انتشار
فيروس كورونا ،وال يسمح الوضع املادي
لـجــومــانــة ب ــزي ــارة طـبـيــب أس ـن ــان يحتسب
السعر وفق الدوالر.
تعتبر جومانة ،وهي ّربة املنزل ،أن «األولوية
ال ـي ــوم ه ــي لـتــأمــن ال ـط ـعــام والـ ـش ــراب وسـبــل
عيش العائلة .زوجي سائق تاكسي لم يعمل

زاد الطلب على صيانة
وإصالح النظارات القديمة،
ومن ُ
كسرت نظارته يعجز
َ
عن شراء أخرى جديدة
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ط ـ ــوال أشـ ـه ـ ٍـر ب ـس ـبــب اإلق ـ ـفـ ــال الـ ـع ــام وح ـظــر
الـ ـتـ ـج ـ ّـول ،ف ـك ـيــف أس ـت ـط ـيــع أن أفـ ـك ــر ب ـعــاج
أسناني ،ومن أين سأدفع التكاليف؟» .وتختم
ب ــال ـق ــول« :ل ـيــس لــدي ـنــا إال األمـ ــل واالن ـت ـظ ــار،
ً
أسنانه منذ أشهر
فجارنا مثال انكسر طقم
ّ
وال يزال يأكل بصعوبة على لثته».
ّ
الجراح في طب األسنان
في السياق ،يقول
أن ـ ــدري ـ ــه ال ـ ــدب ـ ــس ،لـ ـ ـ «ال ـ ـعـ ــربـ ــي الـ ـج ــدي ــد»:
«تقصدنا الـيــوم ال ـحــاالت الـطــارئــة فقط أو
مــرضــى يـمـلـكــون عـمـلــة صـع ـبــة .وف ــي حني
ُيحاسب بعض األطباء مرضاهم وفق سعر
الصرف في السوق السوداء .حاولت الحفاظ
أسعار مقبولة منذ بداية األزمة ،لكنني
على
ُ ٍ
ـررت العتماد سعر أعلى الحقًا ألننا
اضـطـ
نشتري األدوية واألجهزة الطبية بالدوالر،
وال ـت ـج ــار ال ي ــرح ـم ــون وال ي ـس ـم ـحــون لنا
بالتقسيط كما في السابق» .ويلفت الدبس
إلى أن «عمليات زرع األسنان أو تجميلها
ً
وتنظيفها ،يـجــري تأجيلها حــالـيــا .وبــدال
من زرع األسنان يطلب املريض تركيب طقم
أسنان متحرك ،في حني أن الخطورة تتمثل
فــي اسـتـخــدام الـبـعــض م ــواد زه ـيــدة الثمن
تتسبب في تأثيرات صحية سلبية».

«طق الرطرط»
محمد أحمد الفيالبي

كان لجدتي مثل الكثير من النساء املسنات في السودان ،وربما في عدد
من الدول األفريقية ،وحول العالم اهتمام خاص بـ«بخور اللبان» .كنا في
طفولتنا نغافلها اللتقاط تلك القطع البلورية ذات الطعم الــاذع والنكهة
اللطيفة ،فنبقي العلكة بني فكينا لفترات تطول ،ال كما يحدث حني نتناول
بلورات الصمغ التي سرعان ما تذوب ويختفي أثرها.
ُ
أما ما يجمع بني بلورات الصمغ واللبان ،فهو أن مصدرها جروح تحدث
باحتراف في سيقان بعض أنــواع األشـجــار .ويطلق على شجرة اللبان
(الكندر) ،أو اللبان املقدس ،و«البوسويلية املقدسة» .وفي بعض مناطق
السودان نقول «الرطرط» .وهي شجرة شوكية ال يزيد طولها على ذراعني،
تنبت في الجبال ،إذ تنتشر بصورة كبيرة في املناطق الجبلية كالبحر
األحمر وجبال النوبة وجبل مرة .ويقول أحد أبناء منطقة مكجر في والية
وسط دارفور إنها تشكل  60في املائة من الغطاء الغابي هناك.
ويؤكد الخبراء أن شجرة اللبان حظيت عبر األزمــان بحضور تاريخي
هائل ،جعل منها جسرًا للتواصل بني حضارات العالم القديم قبل أكثر
من  7آالف سنة .وألجلها ،تحركت القوافل التجارية في مسارات شاقة
عبر الدول .ويصل متوسط إنتاج الشجرة الواحدة إلى عشرة كيلوغرامات
تقريبًا من الثمار .ضرب أشجار اللبان ليس عملية عشوائية ،إذ يحتاج
إلى مهارة فنية خاصة ويد خبيرة ،وتختلف الضربات من شجرة إلى
أخــرى بحسب الحجم ،ويستمر موسم الحصاد ملــدة ثالثة أشهر .ففي
أوائل إبريل /نيسان من كل عام ،ومع بداية ارتفاع درجات الحرارة ،يبدأ
املشتغلون بجمع الثمار ،و«تجريح» الشجرة في مواضع متعددة.
ويسمي البعض الضربة األولى بـ «التوقيع» ،وهي كشط القشرة الخارجية
ألع ـضــاء ال ـش ـجــرة وجــذع ـهــا ،ويـتـلــو ه ــذه ال ـضــربــة ن ـضــوح ال ـســائــل ذي
اللون الحليبي ،واللزج كما الصمغ ،وسرعان ما يتجمد فيتركونه هكذا
ألسبوعني قبل حصاده .ثم تأتي عملية التجريح الثانية ،ذلك أن النوعية
ً
في هذه املرة ال تكون بنفس القدر من جودة سابقتها ،فضال عن كون
الـكـمـيــات املنتجة منها ال تـضــاهــي تـلــك .وكـمــا شكلت الـغــابــات مصدر
عيش لقطاع واسع من املواطنني ،ومن بينها شجرة الرطرط التي أضحت
حمايتها واح ــدة مــن املشكالت املعقدة نسبة لضعف الــوعــي املجتمعي
وهجمات االستثمار األعمى .وألن «طــق الــرطــرط» عملية دقيقة ،فــإن أي
خطأ فيه يتسبب بموت الشجرة .ويتردد أن ما لحق بأشجار الرطرط
من أضــرار منذ بدء االستثمار فيها عام  2017من جــراء الطق الخاطئ
يصل إلى فقدان  90في املائة منها .هذا األمر دعا عددًا من الناشطني في
منطقة وسط دارفور للدخول في اعتصام أليام طويلة بهدف لفت األنظار
إلى املخاطر التي تحدق بمورد طبيعي مهم للمنطقة ،وجاءت االستجابة
بعد  9أيام بإصدار قرار يقضي بوقف عمليات الطق الخاطئة .فهل يلتفت
املسؤولون إلى أهمية نشر الوعي ،وتدريب السكان املحليني على الطرق
السليمة للطق ،حفاظًا على ما تبقى من هذا املورد املهم؟
(متخصص في شؤون البيئة)

«إبني» حملة أردنية لألشخاص ذوي اإلعاقة
تحت شعار «التأهيل
طريق التمكين» انطلقت
حملة «إبني» في األردن
لتُعنى بشؤون األشخاص
ذوي اإلعاقة
عمان ـ أنور الزيادات
ّ

ت ـس ـعــى ح ـم ـلــة «إبـ ـن ــي» ال ـت ــي أط ـل ـق ـهــا أش ـخــاص
ـال ونشطاء حقوقيون في األردن،
ذوو إعاقة وأهـ ٍ
إل ــى املـطــالـبــة بتفعيل الـقــانــون ال ــذي يـنـ ّـص على
تــأمــن ال ـخــدمــات الـعــاجـيــة والـتــأهـيـلـيــة الطبية
لألشخاص ذوي اإلعاقة بشكل مجاني ،وأبرزها
خ ــدم ــات الـ ـع ــاج ال ـط ـب ـي ـعــي وك ــذل ــك ال ــوظ ـي ـف ــي،
ّ
واملـتـعــلــق بــالـنـطــق والـسـمــع وال ـع ــاج الـسـلــوكــي.
فالتكاليف الـ ّتــي يـتـكـ ّـبــدهــا األه ــال ــي مــرتـفـعــة مع
ح ـصــريــة ت ــوف ــره ــا ف ــي ال ـق ـط ــاع الـ ـخ ــاص .ويـبـلــغ
ع ــدد األشـ ـخ ــاص ذوي اإلع ــاق ــة ف ــي األردن نحو
مليون شخص ،أي ما نسبته نحو  13في املائة
من إجمالي عــدد السكان ،وفقًا لبيانات التعداد
السكاني األخير لعام  .2015ويكفل قانون حقوق
األش ـ ـخـ ــاص ذوي اإلعـ ــاقـ ــة لـ ـع ــام  2017تــأمـيـنــا
ً
صحيًا شامال لهؤالء ،يشمل الخدمات العالجية
ّ
والتأهيلية وكل أدوات أو معينات املساعدة.
يقول املتحدث اإلعالمي باسم الحملة أنس ضمرة
ّ
لـ«العربي الـجــديــد» إن «الحملة تطالب بتفعيل
مـ ــواد ال ـق ــان ــون ال ـت ــي تـكـفــل ال ـخ ــدم ــات الـعــاجـيــة
والـتــأهـيـلـيــة ،مل ــا لـهــا م ــن ان ـع ـكــاســات عـلــى حـيــاة
األشـخــاص ذوي اإلعــاقــة واندماجهم فــي الحياة
اليومية ،لجهة التعليم والعمل وممارسة حياتهم
باستقاللية تــامــة ،فيصير ه ــؤالء بــذلــك منتجني
ّ
وفاعلني في مجتمعاتهم ،في ظل مجتمع يحمي
وي ــداف ــع ع ــن ح ـق ــوق األشـ ـخ ــاص ذوي اإلع ــاق ــة».
ويــوضــح ضـمــرة ،وهــو شقيق ّمصابة بمتالزمة
ّ
داون (ت ـثــلــث الـصـبـغــي  ،)21أنـ ــه «ب ـع ــد تحقيق
ص ـحــافــي اسـتـقـصــائــي ح ــول تـعـلـيــم األش ـخــاص
ذوي اإلعاقة واملشكالت التي تواجههم لاللتحاق
باملدارسّ ،
تعرفت إلى مجموعة من األهالي ،منهم
الناشط في هذا املجال مصطفى دنو».
ّ
ويــرى ضمرة ّأن «القوانني في األردن ّ
جيدة لكن
املشكلة في التطبيق .ومواجهة التحديات التي
تقف أمام األشخاص ذوي االعاقة تبدأ بالصحة
ُ
ّ
ثم التعليم فالعمل .وقد طرحت فكرة العمل على
هذه املوضوعات لتتبلور بعد ذلك حملة إبني».
ّ
أهال كثيرين حول
يضيف أن «التواصل جرى مع
ٍ
ّ
حاجات األشخاص ذوي اإلعاقة ،وتم االتفاق مع
ّ
األغـلـبـيــة عـلــى أن ال ـحــق فــي الـصـحــة والـخــدمــات
ال ـتــأه ـي ـل ـيــة ه ــو األهـ ـ ــم .ب ــال ـت ــال ــيُ ،وضـ ـع ــت خطة

عـمــل للحملة ،واملـطـلــب األه ــم فيها واض ــح وهــو
جلسات تأهيل وعــاج لألشخاص ذوي اإلعاقة
بما يتوافق مــع النصوص القانونية املــوجــودة.

اجتمعوا تحت شعار «التأهيل طريق التمكين» (حملة إبني)

نحو مليون أردني هم
من األشخاص ذوي اإلعاقة
أي  % 13من السكان
ُ
ّ
وأوصلت الخطة إلى املجلس الوطني لألشخاص
ّ
ذوي االعـ ــاقـ ــة ال ـ ــذي رح ـ ــب ب ــال ـف ـك ــرة ودع ـم ـه ــا،
ّ
خ ـصــوصــا أن امل ـط ــال ــب ح ـقــوق ـيــة ع ــام ــة ولـيـســت
ّ
ّ
ش ـخ ـص ـيــة» .ل ـكــن ض ـمــرة يـلـفــت إل ــى أن «ال ـف ـكــرة
ُ
ّ
يتشجع لها
طــرحــت فــي خــال أزمــة كــورونــا ولــم
وزيـ ــر ال ـص ـحــة األس ـب ــق س ـعــد ج ــاب ــر .وب ـع ــد ذلــك
استمرت املحاوالت للتواصل مع الوزير الالحق
نــذيــر ع ـب ـيــدات ،وق ــد ت ـ ّـم لـقــاء بــالـفـعــل بـيـنــه وبــن
األهــالــيُ .طــرحــت الفكرة على عـبـيــداتّ ،إل ّأن ّ
أي
ّ
تطور لم يحدث في املوضوع ،ولم يتم التواصل
القائمني على الحملة».
الحقًا مع
ّ
ويتابع ضمرة أنــه «بعد ذلــك ،كان هناك تواصل
مــع ّوزي ــر الـصـحــة الـحــالــي ف ــراس ال ـه ــواري الــذي
ت ـب ــن ــى امل ـط ـل ــب وتـ ـف ــاع ــل ب ـش ـك ــل إيـ ـج ــاب ــي م ـعــه.
وعندما سأل عن التفاصيلّ ،
قدمنا له السيناريو
ّ
املعد والخطط الالزمة .فقد اقترحت الحملة بدء
ّ
العمل في العاصمة عمان ،نظرًا إلى وجــود عدد
ّ
املؤهلة فيها ،مــن بينها مــراكــز ّ
عمان
مــن املــراكــز
ُّ
والقويسمة ووادي السير الشاملة .واتفق على أن

ّ
تكون البداية من مركز وادي السير املؤهل بيئيًا
الستقبال األشـخــاص ذوي اإلعــاقــة والقريب من
ّ
وسائل املواصالت» .ويوضح أن «الحملة اختارت
املراكز الصحية الشاملة لتقديم الخدمات ،نظرًا
إل ــى انـتـشــارهــا الـجـغــرافــي فــي ال ـبــاد .فـثـ ّـمــة 114
ً
مركزًا صحيًا شامال تابعًا لوزارة الصحة تنتشر
فــي ّمـعـظــم امل ـنــاطــق ،األم ــر ال ــذي يـقـلــل مــن أعـبــاء
الـتـنــقــل وتكاليفه عـلــى األش ـخــاص ذوي اإلعــاقــة
ّ
الشاملة
وأهــال ـي ـهــم .كــذلــك ،ف ــإن مــراجـعــة امل ــراك ــز
ّ
ُ
تبعد الوصمة االجتماعية والتنميط عن متلقي
الخدمة ،إذ هي ّ
تقدم خدماتها لجميع املواطنني
ول ـي ــس ل ــأش ـخ ــاص ذوي اإلع ــاق ــة ف ـق ــط ،وبــذلــك
ُ
تكسر الحواجز النفسية».
ّ
وفي  23أغسطس/آب املاضي ،وقع املجلس األعلى
لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ووزارة الصحة
ّ
وحـمـلــة «إب ـن ــي» م ــذك ــرة تـفــاهــم لتسهيل وصــول
األشخاص ذوي اإلعاقة إلى خدمات التأهيل في
املراكز الصحية الشاملة ،وبموجبها سوف ُي َّ
جهز
املركز الصحي بيادر وادي السير الشامل كمركز
نموذجي لتقديم الخدمات التأهيلية لألشخاص
ذوي اإلعــاقــة قـبــل نـهــايــة الـعــام ال ـج ــاري .وتـنـ ّـص
ّ
املذكرة على رصد املخصصات املالية الالزمة من
ضمن مــوازنــة وزارة الصحة لـعــام  ،2022بهدف
ً
تهيئة وتجهيز  12مــركـزًا صحيًا شــامــا بواقع
ّ
مــركــز صحي واح ــد فــي كــل محافظة ،وبـعــد ذلك
يصير املــوضــوع جــزءًا مــن ميزانية وعمل وزارة
الصحة في مراكزها الشاملة.

